01-15.02.2013
www.gazeta-wiesci.pl
Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny

Wieści

Wieści 1

Piotrków Trybynalski

01-15.02

Gazeta Regionalna

Egzemplarz bezpłatny

Wydanie B

W

Rawa Mazowiecka

Bełchatów

Tytuł Dobrego Człowieka, tradycyjnie wręczany na
Powiatowym Balu Charytatywnym w Rawie Mazowieckiej otrzymała tym razem Maria Jolanta Hein.

Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego organizuje kolejne, drugie w tym roku
bezpłatne szkolenie dla bezrobotnych kobiet z województwa łódzkiego pt. „Przedsiębiorczość kobiet 45+”. 2 marca szkolenie odbędzie się w Bełchatowie i skierowane będzie do kobiet z Bełchatowa i
powiatu bełchatowskiego.

Porwał dziecko Przyznano tytuł
„Dobry Człowiek”
i zostawił
w Oknie Życia

Piotrkowskie Okno Życia po raz trzeci „zaalarmowało”. Jednak tym razem, siostry salezjanki znalazły w nim, nie niemowlę a 1,5 rocznego chłopca.
Okazało się, że dziecko zostało wcześniej porwane.

Szkolenie
dla przedsiębiorczych kobiet

Tomaszów Mazowiecki

Mały okup, duża kara

W jednej z tomaszowskich szkół doszło do kradzieży torby, w której były pieniądze i ... dziennik
lekcyjny.

Opoczno

Będzie stacja
Opoczno Południe
Połączenie Opoczna za pośrednictwem Centralnej
Magistrali Kolejowej z innymi dużymi miastami będzie w końcu możliwe. W najbliższym czasie marszałek województwa łódzkiego, starosta opoczyński, burmistrz Opoczna oraz przedstawiciele PKP
PLK S.A. podpiszą porozumienie w sprawie utworzenia przystanku kolejowego Opoczno Południe.
30 stycznia z pewnością na długo pozostanie
w pamięci opiekunów 1,5
rocznego chłopca z Sulejowa. Chłopiec tego dnia został porwany. W Sulejowie
trwają poszukiwania dziecka. Tego samego dnia po

godz. 11.00 w piotrkowskim
Oknie Życia przy ul. Armii
Krajowej zostało podrzucone dziecko. W domu sióstr
przy kościele NSJ w Piotrkowie zadźwięczał charakterystyczny alarm Okna
Życia.

Ferie zimowe

Założycielka i kierowniczka Zespołu „Dzieciaki
z Boguszyc” jest posiadaczką wielu nagród i wyróżnień, w tym prestiżo-

wej odznaki – Zasłużony
dla kultury polskiej. Laureatka -od wielu lat wraz
ze swym zespołem promuje Ziemię Rawską.

Regionalny
Ogłoszenie ze zdjęciem
Serwis Ogloszeniowy
na 14 dni
Szukasz pracy? Mieszkania do wynajęcia? Przejrzyj nasze
ogłoszenia! Masz pracę do zaoferowania? Mieszkanie do
wynajęcia? Opublikuj bezpłatne ogłoszenie w internecie!

za DARMO!!!
www.gazeta-wiesci.pl
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Piotrków Trybunalski

Nielegalna produkcja BMK w Gorzkowicach

Funkcjonariusze z CBŚ zlikwidowali linię produkcyjną benzynometyloketonu (BMK) służącego do wytwarzania amfetaminy oraz zatrzymali trzon zorganizowanej grupy przestępczej. Zgromadzony w magazynach na terenie jednej z posesji w Gorzkowicach gotowy środek mógł posłużyć do wytworzenia ponad
tony czystej amfetaminy o czarnorynkowej wartości 30 mln złotych.
31 stycznia 2013 roku
policjanci z Wydziału do
Zwalczania Zorganizowanej
Przestępczości Narkotykowej CBŚ weszli na teren
jednej z posesji w Gorzkowicach w powiecie piotrkowskim. Z uzyskanych
wcześniej informacji wynikało, iż w wynajmowanych
halach, grupa przestępcza
zorganizowała linię produkcyjną BMK (prekursora
do produkcji amfetaminy).
Potwierdziły to badania
próbek przeprowadzone w
Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
- Wstępne oględziny
wykazały zabezpieczenie
w przeszukanych pomieszczeniach ponad 1400 litrów

gotowego BMK. Chemia
zgromadzona przez grupę,
wskazuje jednoznacznie, że
można z niej wytworzyć,
przy wykorzystaniu zabezpieczonego prekursora,
ponad tonę czystej amfetaminy. Śledczy zatrzymali
na gorącym uczynku 55-letniego Belga i 35-letniego
Holendra. Podczas przeszukania piotrkowskiego pokoju hotelowego zajmowanego
przez jednego z podejrzewanych cudzoziemców zabezpieczono około 10 gramów
świeżo wyprodukowanego
narkotyku. W ślad za tymi
działaniami policjanci dotarli do kolejnego Belga. To
ten właśnie 41-latek wynajmował hale pod Piotrkowem
Trybunalskim. W jego domu

funkcjonariusze
znaleźli
broń palną oraz amunicję –
informuje podinsp. Joanna
Kącka z KWP w Łodzi.
Cała trójka usłyszała
już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i wprowadzaniem
do obrotu prekursora do
niedozwolonego
wytwarzania amfetaminy, za co
grozi do 5 lat pozbawienia
wolności. 41-letni Belg dodatkowo odpowie za nielegalne posiadanie broni
i amunicji, co zagrożone
jest karą do 8 lat więzienia.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń przestępcy
działali na terenie Polski co
najmniej od kwietnia 2012
roku dokonując zakupów w

tonach, różnych substancji
chemicznych niezbędnych

do wytworzenia narkotyku. Decyzją sądu już zostali

tymczasowo aresztowani na
okres trzech miesięcy. W

Tomaszów Mazowiecki

Mały okup, duża kara
W jednej z tomaszowskich szkół doszło do kradzieży torby, w której były pieniądze i ... dziennik lekcyjny.

Zdarzenie to miało miejsce pod koniec stycznia br.
Pokrzywdzona nauczycielka
w jednej z klas lekcyjnych
pozostawiła torbę, w której
znajdował się dziennik oraz
pieniądze w kwocie ponad
300 zł. Klasa nie była zamknięta, więc złodziej bez

problemu wziął torbę i bezpiecznie opuścił mury szkoły. Po kilku dniach, kiedy
pokrzywdzona postanowiła
powiadomić o zdarzeniu Policję, skontaktował się z nią
mężczyzna, proponując oddanie skradzionej torby z jej
zawartością w zamian za 50

zł. Wówczas do akcji wkroczyli kryminalni. Kiedy na
umówionym parkingu pojawił się mężczyzna z łupem,
natychmiast został zatrzymany. 31-latek był pijany.
Stróże prawa ustalili, że to
jednak nie zatrzymany jest
sprawcą kradzieży i wów-

czas szybkie ich działania
doprowadziły do zatrzymania faktycznego 27-letniego
sprawcy. Grozi mu za to kara
do 5 lat pozbawienia wolności. Jego kompanowi, po
usłyszeniu zarzutu paserstwa,
grozi dokładnie taka sama odpowiedzialność karna.
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Koncert Noworoczny Prezydenta Miasta
Podsumowanie tegorocznych inwestycji oraz plany na 2013 rok, występ
zespołu Przygoda oraz recital Zbigniewa Wodeckiego – tak wyglądał Koncert
Noworoczny Prezydenta Miasta, który w piątkowy wieczór odbył się w MOK.
- Wracam do swojego
ukochanego Piotrkowa. Nie
było mnie tutaj cały rok.
Czy przez ten czas coś się
zmieniło? Czy poznam
jeszcze swoje miasto? – od
wewnętrznych przemyśleń
piotrkowskiego
artysty
Krzysztofa Kamińskiego
rozpoczął się Koncert Noworoczny Prezydenta Miasta, który w piątkowy wieczór odbył się w Miejskim
Ośrodku Kultury. Przemyślenia te zaprezentowane
zostały w krótkim filmie
podczas, którego wnuczka
oprowadzała
Krzysztofa
Kamińskiego po wyremontowanym Piotrkowie pokazując jak wiele w mieście
się zmieniło przez ostatni
rok. Oglądający mogli zobaczyć swoiste podsumowanie tego co w 2012 roku
wydarzyło się w naszym
mieście.
Po filmie na scenę wyszedł prowadzący koncert
Tomasz Balcerek, który
powitał wszystkich gości,
szczególnie przybyłych par-

lamentarzystów z Wicemarszałkiem Sejmu Cezarym
Grabarczykiem na czele.
Następnie na scenę prowadzący zaprosił Prezydenta
Miasta Krzysztofa Chojniaka, który odpowiadał
na pytania dotyczące
zmian, jakie zaszły w
Piotrkowie Trybunalskim oraz planach na
najbliższe miesiące.
Pytania
zadawane
były przez bohatera
filmu Krzysztofa Kamińskiego.
- Budowa rond
bliźniaczych, remont
ulicy Narutowicza,
kolejny odcinek trasy
N-S, oddanie trzeciego bloku TBS,
Orlik przy Szkole
Podstawowej Nr 12
to wszystko w tym
roku zrobiliśmy. Bardzo
dużo wykonaliśmy, ale wiele
pracy jeszcze przed nami –
mówił Krzysztof Chojniak.
– Najbliższy rok to przede
wszystkim realizacja drugiego etapu projektu Trakt Wie-

lu Kultur. Wyremontowane zostaną ulice Rwańska,
Rycerska, Starowarszawska
oraz POW, w przyszłych
latach także budynki Muzeum, I LO oraz Ośrodka
Działań Artystycznych. Na

pozyskiwania funduszy europejskich – podkreślał prezydent.
- Nie zapominamy o
prywatnych inwestorach.
Przygotowaliśmy do sprzedaży działki na piotrkowskim Podzamczu i liczę, że
dzięki prywatnym przedsiębiorcom uda się odtworzyć
w tym rejonie budownictwo

Prezydent Krzysztof Chojniak opowiada Krzysztofowi
Kamińskiemu o zmianach jakie w Piotrkowie
Trybunalskim zaszły w zeszłym roku.
wszystkie te inwestycje po- mieszkalne. Dzieje się to
zyskujemy pieniądze z ze- np. na skrzyżowaniu ulic
wnątrz. Bardzo ważne jest, Wojska Polskiego i Wiejaby wykorzystywać szansę skiej. Jeszcze w zeszłym

Nowy sprzęt dla szpitala rejonowego
Sześć kardiomonitorów oraz specjalistyczny stół
chirurgiczny to nowy sprzęt medyczny, który zakupiony został przez szpital rejonowy.
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie
Trybunalskim wzbogacił
się o nowy specjalistyczny
sprzęt. W ostatnim czasie
do piotrkowskiego szpitala rejonowego zakupiono
sześć kardiomonitorów do
nadzorowania pracy serca
wraz z tzw. “centralką” oraz
stół chirurgiczny. 22. stycznia odbyła się prezentacja
sprzętu, podczas której podziękowano samorządom
oraz prywatnym darczyńcom, którzy finansowo
wsparli zakup.
- Pomimo trudnej sytuacji w służbie zdrowia szpital stara się inwestować w
specjalistyczny sprzęt medyczny – mówił Paweł Banaszek, dyrektor PZOZ. - W

ostatnich latach udaje nam
się systematycznie realizować założone plany. Dzięki
wsparciu samorządów oraz
prywatnych osób unowocześniamy wyposażenie, a
to przekłada się
na większy komfort pacjentów –
zaznaczył dyrektor szpitala.
Zakup sprzętu wsparł piotrkowski
magistrat, który na ten
cel przeznaczył
50 tys. złotych.
Oprócz samorządu piotrkowskiego swój udział
w finansowaniu
inwestycji mają
także: Starostwo

Powiatowe, Urząd Miasta
Wolborza, Urząd Miasta
Sulejowa, Urząd Gminy
Gorzkowice, Urząd Gminy
Wola Krzysztoporska, firma Haering Polska oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia.
Sześć kardiomonitorów
do nadzorowania pracy ser-

ca trafiło na Oddział Kardiologiczny i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem
Stymulacji Serca. Specjalistyczny stół będzie służył na bloku operacyjnym.
Koszt zakupu stołu chirurgicznego wyniósł 80 tys. zł,
natomiast kardiomonitory
kosztowały 160 tys. złotych.

roku inwestor przymierzał
się do kupna tej działki, a
dziś stoi już tam budynek.
Jako Urząd Miasta także
nie pozostajemy bierni. W
tym roku rozpoczniemy
budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Zamurowej
– opisywał Krzysztof Chojniak.
Dialog
przerywany
był występami piotrkowskiego
zespołu
„Przygoda”, oraz tanecznymi popisami
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Kultury.
Podczas koncertu
przyznano tradycyjną
nagrodę Prezydenta
za działania na rzecz
rozwoju Piotrkowa.
W tym roku statuetkę
przedstawiającą
„kroplę drążącą skałę” otrzymała firma
„Haftina”, którą odebrał Rafał Michalski.
Piotrkowskie
przedsiębiorstwo działa na rynku
od 1991 roku i zatrudnia
około 90 osób. „Haftina”
jest jedną z największych
firm działających na rynku
branży hafciarskiej. Może

poszczycić się uznaniem w
Polsce oraz poza granicami
naszego kraju. Swoje sukcesy zawdzięcza umiejętnemu
łączeniu tradycji z nowoczesnością.
Koncert
noworoczny
zakończył recital Zbigniewa Wodeckiego, który
zaśpiewał swoje największe przeboje. Tradycyjnie
ostatnim punktem piątkowego spotkania był toast
noworoczny, który wzniósł
Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński.
- Życzę, aby zbliżający się
rok był pełen osobistych,
jak i zawodowych pomyślności. Działajmy wspólnie
na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego, bo to nasze
wspólne dobro – życzył Marian Błaszczyński.
Do obejrzenia zdjęć z
koncertu zapraszamy na
oficjalną stronę internetową miasta www.piotrkow.
pl. Wkrótce pojawi się tam
również przygotowany na
koncert film, który był podsumowaniem tego co w naszym mieście wydarzyło się
w 2012 roku.

Bezpieczniej
na przejściach dla pieszych

Fluorescencyjne
znaki informujące o przejściu
dla pieszych pojawiły się
na dwóch piotrkowskich
skrzyżowaniach. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pieszych szczególnie
po zmroku.
Prezydent
Krzysztof
Chojniak pod koniec ubiegłego roku zlecił ówczesnemu Miejskiemu Zarządowi
Dróg i Komunikacji, zmianę oznakowania przejść
dla pieszych w miejscach
o ograniczonej widoczności. Na dwóch ruchliwych
skrzyżowaniach ul. Wojska

Polskiego z ul. Polną oraz al.
Kopernika z ul. Próchnika,
na których po zmroku piesi
są mało widoczni, zamontowano duże, fluorescencyjne
znaki informujące o znajdującym się w tym miejscu
przejściu dla pieszych.
- W miejscach o ograniczonej
widoczności,
takie rozwiązanie zwiększy uwagę kierowców na
przechodniów. Planujemy
rozmieszczenie takich samych znaków także w innych miejscach – informują
urzędnicy z Zarządu Dróg i
Utrzymania Miasta.
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Rawa Mazowiecka

Przyznano tytuł „Dobry Człowiek”
Tytuł Dobrego Człowieka, tradycyjnie wręczany na Powiatowym Balu Charytatywnym w Rawie Mazowieckiej otrzymała tym razem Maria Jolanta Hein.

balu bawili się w Hotelu
OSSA**** Kongres & Spa.
W tym roku bal odbył się w
sali bankietowej MUZA w
Rawie Mazowieckiej.
Dzięki
zaangażowaniu i wsparciu wielu osób,
instytucji oraz hojności
uczestników imprezy, co
roku wspierany jest jakiś
ważny społecznie cel. W
poprzednich latach zebrane środki pozwoliły m.in.
na: dofinansowanie zakupu
respiratora dla szpitala Św.
Ducha, wymianę okien w
Domu Dziecka, wsparcie
działalności rawskiego koła
Polskiego Związku Niewidomych, zakup sprzętu dla
Stowarzyszenia Hospicjum
(bal na rzecz Hospicjum
odbywał się dwukrotnie: w
2005 i 2012 r.), dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz dzieci przez
oddział powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Rawie Mazowieckiej,
dofinansowanie zakupu samochodu i wsparcie działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej oraz dodatkowe
zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych
„Dobro Dzieci” i Zespołu
Szkół Specjalnych.

Założycielka i kierowniczka Zespołu „Dzieciaki
z Boguszyc” jest posiadaczką wielu nagród i wyróżnień, w tym prestiżowej odznaki – Zasłużony
dla kultury polskiej. Laureatka -od wielu lat wraz
ze swym zespołem promuje Ziemię Rawską. Dzięki
jej działaniom udało się
zachować wiele unikalnych piosenek z naszego
regionu.
Jest wspólnie z Danutą Dębską, autorką książki
„U nos w Boguszycach”, do

której napisała scenariusze
widowisk, opracowała teksty piosenek. Piosenki pieczołowicie zbierała jeżdżąc
po okolicznych wsiach,
przekonywała, że warto je
utrwalić na taśmie magnetofonowej.
Dochód z balu został
przekazany do Zespołu
Placówek Specjalnych w
Rawie Mazowieckiej na rehabilitację dzieci. Bal Charytatywny pod patronatem
Starosty Rawskiego po raz
pierwszy odbył się w 2000
r. Dwukrotnie w jego orga-

nizację włączyło się Stowarzyszenie Przedsiębiorców
w Rawie Mazowieckiej.
Wyjątkiem był rok 2003,
kiedy to z powodu morderstwa, które wstrząsnęło
Rawą i ogólnie panującej
żałoby, postanowiono bal
odwołać.
Trzy pierwsze edycje
odbywały się w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, kolejne w Obiekcie Hotelowym
TATAR. Od 2008 r., przez
cztery kolejne lata, goście

Najwięcej
pieniędzy
udało się zebrać w 2008 r.,
prawie 33,5 tys. zł., ale też
w tym roku bawiło się na
balu ponad 520 osób.
Przedmiotem,
który
osiągnął najwyższą cenę na
aukcji był obraz autorstwa
K. Winter „Kwiaty” wylicytowany za 8 tys. zł. Niewiele mniej, bo 7 tys. zapłacono za kryształowego
anioła ofiarowanego przez
zespół „Mazowsze”.
Tym razem na Balu
zebrano ponad piętnaście
tysięcy złotych. Jesteśmy
pewni, że zostaną właściwie
wydane dla dobra dzieci.
Agnieszka Wilczyńska
(w tekście wykorzystano materiały promocyjne
Starostwa Powiatowego w
Rawie Mazowieckiej)

W

Warto wspomnieć
dotychczasowych uhonorowanych
tytułem Dobrego Człowieka:
w 2000 r.
Piotr Bryń -Prezes Stowarzyszenia „Alternatywa”
Ksiądz Prałat Mieczysław Iwanicki
Renisław Zwoliński
w 2001 r.
Małgorzata Walendziak - ówczesna Prezes Stowarzyszenia „Hospicjum”, obecnie prezes Fundacji
„Obudźmy Nadzieję”
śp. Tadeusz Słomka - ówczesny Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej
Ojciec Tomasz Urbański - Pasjonista, ówczesny
przeor Klasztoru Ojców Pasjonistów
w 2002 r.
Janusz Wojciechowski – sędzia, poseł na Sejm RP
(w latach 2001-2004 wicemarszałek Sejmu), prezes Najwyższej Izby Kontroli, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego
w 2004 r.
Janina Tujak - Prezes Rawskiego Koła Polskiego
Związku Niewidomych
w 2005 r.
śp. Józef Uchman - wieloletni dyrektor LO w Rawie
Maz., Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej
w 2006 r.
dr Anna Krajewska - wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Jan Ornafa - wieloletni kierownik nieistniejącego
już kina „Gdańsk”
Zofia Sujka - „kierownika” zespołu ludowego „Wilkowianie”
w 2007 r.
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Walczuk - profesor
zwyczajny Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, przyjaciel i „ambasador” Ziemi Rawskiej
w 2008 r.
Edmund Karwański - rawianin z pochodzenia, aktor, wieloletni dyrektor Teatru „Kwadrat”
w 2009 r.
Małgorzata Chechlińska – Prezes Grupy TRIP
Zofia Łysakowska – kierownik zespołu ludowego
„Wspomnienie”
w 2010 r.
pośmiertnie śp. Henryk Berezowski - założyciel
oraz wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”
Krystyna Lechańska - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
w 2011 r.
Zofia Winiarska - Prezes Stowarzyszenie Rawski
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Prezes Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rawie Mazowieckiej
Grzegorz Truszkiewicz - wieloletni Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (obecnie emerytowany)
w 2012 r.
Agnieszka Gorzka - Prezes Stowarzyszenia „Hospicjum” w Rawie Mazowieckiej (pani Agnieszka pracuje w hospicjum od początku jego powstania w roku
2000, a od prawie ośmiu lat jest jego prezesem)
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Bełchatów

PGE Giganty Mocy
Wehikuł czasu, „gadające” portrety, sala doświadczeń w makiecie generatora, możliwość sterowania cyklem produkcyjnym i to co najcenniejsze, czyli
węgiel brunatny. Te i inne atrakcje będzie można zobaczyć w interaktywnej
ekspozycji muzealnej, która powstaje w centrum Bełchatowa.
PGE Giganty Mocy taką oficjalną nazwę nosić
będzie, na mocy umowy
sponsoringu nominalnego,
zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, Miejskim
Centrum Kultury w Bełchatowie oraz PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A., powstająca interaktywna ekspozycja muzealna.
Łączna powierzchnia
użytkowa nowo powstającego budynku, składającego się z trzech kondygnacji,
to ponad 5,5 tys. m2. Bryła budynku swoją formą i
kolorystyką nawiązuje do
węgla brunatnego. Całość
będzie składała się z dwóch
części. W jednej z nich
będzie ekspozycja PGE
Giganty Mocy, druga poświęcona będzie funkcjom
kulturalnym, a w niej. m.in.
sala teatralna z widownią na
500 osób. Główną atrakcją
będzie interaktywna ekspozycja poświęcona wydobywaniu węgla brunatnego i
wytwarzaniu energii elektrycznej.
- Bełchatów słusznie
uchodzi za niepisaną paliwowo-energetyczną stolicę Polski. Dlatego z jednej
strony, chęć przybliżenia
mieszkańcom regionu oraz

osobom
odwiedzającym
Bełchatów, specyfiki tego
miasta oraz stworzenie wyróżniającego produktu turystycznego, który przyciągałby do zrewitalizowanego
centrum miasta, z drugiej

ne i promujące wiedzę w
zakresie nauk ścisłych dla
wszystkich osób. Proponowane przez ekspozycję
twórcze podejście do procesu zdobywania wiedzy
jest istotne z punktu widze-

edukowanie o trudnych zagadnieniach wytwarzania
energii – to argumenty, które stanęły u podstaw decyzji
dot. stworzenia ekspozycji i
późniejszych prac nad jej
koncepcją - mówi Marek
Chrzanowski,
Prezydent
Miasta Bełchatowa.
- O wsparciu Grupy
Kapitałowej PGE dla tego
projektu zdecydowały merytoryczne i techniczne
założenia ekspozycji. Jesteśmy przekonani, że będzie
to przedsięwzięcie unikalne
w skali kraju, nowoczesne,
multimedialne, interaktyw-

nia edukacji – podkreśla
Krzysztof Kilian, Prezes
Zarządu PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.
Ekspozycja
ułożona
jest według pór roku. Sale
Wiosna, Lato, Jesień, Zima,
tworzące rok kalendarzowy, mają przybliżyć czas i
zjawiska towarzyszące powstaniu węgla brunatnego.
Natomiast sale nazwane
porami dnia: Budzenie, Poranek, Południe, Wieczór
i Noc uświadamiają zwiedzającym szybką eksploatację bełchatowskich złóż
węgla.

REKLAMA

Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

Dzięki
wehikułowi
czasu, osoby zwiedzające
zostaną przeniesione do
okresu miocenu, w którym
ukształtował się bełchatowski węgiel. Jest to centrum
edukacji, w którym zwiedzający poznają, za pomocą
interaktywnych eksponatów i stanowisk, procesy
produkcyjne
zachodzące
w dwóch bełchatowskich
gigantach: kopalni węgla
brunatnego i elektrowni
konwencjonalnej.
Otwarcie tego`jedynego
muzeum interaktywnego w
Polsce poświęconego procesowi powstawania węgla
brunatnego, jego wydobyciu i produkcji energii elektrycznej planowane jest na
koniec 2013 r. Ekspozycja
będzie zlokalizowana na
powierzchni około 600 m2
w nowo powstającym budynku Miejskiego Centrum
Kultury. Przedsięwzięcie
jest realizowane przez samorząd Miasta Bełchatowa.
Łączna wartość zadania
wynosi 23 mln 729 tys. 661
zł., w tym dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego to
blisko 10 mln. zł. Całość
uzupełnia 5 -letnia umowa
sponsoringu nominalnego
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
w kwocie 2 mln. 500 tys. zł.
netto.
W
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Opoczno

Będzie stacja
Opoczno Południe

Połączenie Opoczna za pośrednictwem Centralnej
Magistrali Kolejowej z innymi dużymi miastami będzie w końcu możliwe. W najbliższym czasie marszałek województwa łódzkiego, starosta opoczyński, burmistrz Opoczna oraz przedstawiciele PKP
PLK S.A. podpiszą porozumienie w sprawie utworzenia przystanku kolejowego Opoczno Południe.
- Plany budowy peronu
kolejowego na Centralnej
Magistrali Kolejowej w
Opocznie Południu pojawiły się już kilka lat temu. Z
uwagi na charakter tej linii
i plany co do jej przyszłości
(ruch Kolei Dużych Prędkości), plany władz miasta
spotykały się z oporem i
dezaprobatą. Obecnie prace
projektowe i ustalenia są w
toku a wszystkie ze stron, w
tym PKP PLK, PKP IC, PR
i miasto Opoczno wyrażają
chęć współpracy – informuje Zdzisław Miękus z Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu UM w Opocznie.
Przypomnijmy, że 8 sierpnia 2012 r. w Urzędzie
Miejskim Opoczno odbyło się spotkanie władz samorządowych Opoczna z
przedstawicielami PKP Polskimi Liniami Kolejowymi
S.A. dotyczące budowy peronu i infrastruktury z nim
związanej. Natomiast 14
sierpnia treść porozumienia została zaakceptowana
przez władze samorządowe
jak również, po wniesieniu uwag przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podczas wizji w terenie
burmistrz Opoczna przedstawił propozycję przystosowania mostu żelbe-

towego w km 92,719 do
funkcji przejścia podziemnego, umożliwiającego komunikację
mieszkańców
zarówno od strony miasta
jak i obwodnicy. W chwili
obecnej
przeprowadzane
są analizy czy ww. obiekt
może być wykorzystany
jako przejście dla pieszych.
Uzyskanie pozytywnej opinii co do przystosowania
obiektu inżynieryjnego do
funkcji przejścia dla pieszych pozwoli podróżnym
na dojście do peronu z obu
stron stacji, jak również w
przypadku budowy w przyszłości drugiego peronu,
uniknie się konieczności
budowy nowego przejścia.
W ramach aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych zabezpieczono środki finansowe na
lata 2013-2014 na budowę
peronu wraz z przebudową
niezbędnej infrastruktury
technicznej stacji w wysokości 3.000.000,00 zł.
Zatrzymywanie się pociągów na stacji Opoczno
Południe planowane jest
w rozkładzie jazdy na lata
2014/2015.
W
W artykule wykorzystano materiały zamieszczone
na stronie www.opoczno.pl.
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METALBUD HURTOWNIA
okna drzwi
okucia

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

ul. Karolinowska, tel. 604 555 905
Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84
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Rawa Mazowiecka

Poszli nasi w bój bez broni…

Ku pamięci bohaterów w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.
… Był 4 lutego 1863
roku mury koszar spowite
dymem. Krzyki pędzących
na moskali kosynierów. Ich
twarze oświetlone płomieniami, ochocze, przemarznięte,
zdeterminowane.
Jeden z nich dobywa okna
to Franciszek Godlewski…
Tak zostało przedstawione
zdobycie koszar Rawy podczas powstania styczniowego na XIX wiecznej galicyjskiej pocztówce, co po
analizie dostępnych źródeł
jest prawdą.
Na terenie całego Królestwa Polskiego w latach
1860-1861 miały miejsce
manifestacje patriotyczne,
msze za ojczyznę, marsze
pamięci, które przeszły do
historii, jako tzw. „polskie
czasy”. Wydarzenia te nie
ominęły również Rawy a
inicjowane były przez koło
spiskowe pod kierownictwem: burmistrza Antoniego Jankowskiego, architekta
Tomasza Stano, ks. Karola
Słupskiego oraz dziedzica z Rzeczycy Wincentego
Szwejcera. Do spisku wciągnięto wielu ziemian, u których zakładano magazyny z
uzbrojeniem.
Komitet Centralny Narodowy stworzył struktury
tajnego państwa podziemnego, którego przedstawicielem na ziemi rawskiej
został Franciszek Dobro-

wolski. Przyspieszony termin wybuchu powstania
podyktowany został zorganizowanym poborem do
wojska carskiego, który
zwany był „branką”. Miała
ona na celu rozbicie struktur ugrupowań niepodległościowych oraz usunięcie z
zaognionych terenów Królestwa Polskiego młodzieży, która na wypadek czynu
zbrojnego mogła zasilić oddziały partyzanckie. Z terenu ziemi rawskiej zaborca
zaplanował powołanie do
armii carskiej 197 rekrutów
z tego 136 z terenu miasta i
61 z terenów wiejskich. Tak
jak na terenie całego Królestwa, tak i w Rawie branka
zakończyła się porażką a poborowi skryli się w lasach.
Naczelnikiem wojskowym
powiatu rawskiego mianowano płk. Antoniego Jeziorańskiego. W dniu wybuchu
powstania nie doszło do
walk na terenie miasta. Miały one miejsce dopiero na
początku lutego 1863 roku.
Plan opanowania miasta
Rawy opracował płk. Antoni Jeziorański. Oddział jego
połączył się z oddziałami
mjr. Józefa Śmiechowskiego, płk. Juliana Bajera i por.
Tomasza Winnickiego i liczył 374 ludzi. Szturm miasta rozpoczął się wieczorem
4 lutego. Moskale zabarykadowali się w koszarach i

budynkach powiatowych.
Wg jednego z przekazów
piechotą dowodził mjr Józef
Śmiechowski, kosynierami
mjr Władysław Kozanecki,
jazdą por. Tomasz Winnicki
a strzelcami Julian Sokołowski. Pierwszy szturm
okupiony został stratami:
poległ Franciszek Godlewski i 7 innych powstańców,
a 17 zostało rannych w
tym ciężko, lubiany przez
wszystkich, Aleksander Sokołowski.
Tak przedstawił to wydarzenie por. Tomasz Winnicki … Idąc do szturmu na
koszary na czele kosynierów i strzelców, otrzymał
on dwa postrzały, to jest w
rękę lewą i w nogę, pomimo to jednak awansował
naprzód, a pod samymi koszarami kula moskiewska
przeszyła mu prawy bok
na wylot. Lecz i to bohaterskiego żołnierza, jakim się
okazał Sokołowski, nie powstrzymało, choć zachwiał
się i upadł, wstał jednak i
pierwszy wdarł się na okno
koszar „ za mną wiara!” wołając na kosynierów. Lecz
w tym momencie strzałem
karabinowym
ugodzony
został , a kula wyrwała mu
dolną część ust, zaś jednocześnie otrzymał on pchnięcie bagnetem ukośnie w
twarz, przy czym cały nos
w strzępki rozszarpany zo-

Grób gen. Antoniego Jeziorańskiego na cm. Łyczakowskim we Lwowie.
Fot. M. Gruszczyński

stał. Spadł dzielny Sokołowski
z okna, a ledwo
oprzytomniał
trochę od bólu z
ran odniesionych
dźwignął się i
trzymając ściany
zagrzał kosynierów do ataku…
Zdobycie
koszar powiodło się dopiero,
gdy podłożony
ogień
strawił
część budynków
powodując panikę wśród carskich żołnierzy.
Spośród ok. 180
m o s k ie w s k ic h
piechurów, kilkudziesięciu
kozaków i 15
żandarmów pole
walki
opuściło tylko 37 a do
niewoli dostało
się 6 inwalidów
i 4 żandarmów.
Kilku spośród
Grób gen. Józefa Śmiechowskiego na cm. Łyczakowskim we Lwowie.
jeńców wstąpiło w
Fot. M. Gruszczyński
szeregi powstańców, a po złożeniu przysięgi miejscem działań powstań- łek ludności musiał spotkać
zajęło się szkoleniem re- czych. Oddziały dowodzo- się z represjami carskimi.
Za udział w powstaniu
krutów. Zajęcie Rawy było ne przez K. Włodka, Słupsukcesem moralnym i pro- skiego i Szumlańskiego w skazano 209 osób. Wykopagandowym. Kilkunastu sile ok. 1000 ludzi zostały nano 10 wyroków śmiermieszkańców przyłączyło zaatakowane przez Rosjan ci m.in na J. Czelaku, K.
się do oddziałów płk. Je- w pobliskim Babsku. Trzy- Cheli, P. Jankowskim oraz
ziorańskiego. Zdobyto 100 godzinny bój zakończył się Janie Marczewskim. Na kasztuk karabinów z amu- zwycięstwem Polaków, co torgę zesłano ok. 50 rawian
nicją, 13 dubeltówek i 10 umożliwiło Słupskiemu po- np.; E. Wesołowskiego i F.
pałaszy. Splądrowano dom nowne zdobycie Rawy. W Wolniewicza. Kilkadziesiąt
komendanta żandarmerii okolicy miasta dochodziło rodzin przesiedlono na Syi magazyny gdzie uzupeł- do innych starć z carskim berię. Do najlżejszych kar
niono braki w oporządze- wojskiem np.: pod Strzy- należały: dozór policyjny,
niu żołnierskim. Poległych bogą, Żdżarami, Cyrusową grzywny i areszt.
Po bohaterach pozostały
żołnierzy pochowano na Wolą oraz Brenicą. Poza akmiejscowym cmentarzu a cjami zbrojnymi powstańcy groby, tablice pamiątkowe i
wśród nich wspomnianego pozyskiwali siłą fundusze pamięć.
Bibliografia:
Franciszka Godlewskiego, na walkę zbrojną i utrzymaT. Winnicki, WspomnieMateusza Kossakowskiego nie oddziałów. Za przykład
posłużyć może brawurowa nia z powstania 1863 roku.
i Feliksa Przygodzkiego.
By nie narażać miasta akcja trzech powstańców Na marginesie pamiętników
i mieszkańców na repre- na urzędową kasę w Białej generała Antoniego Jeziosje carskie oraz z powodu Rawskiej. Zabierając ok. rańskiego.
J. P. Detkowski, Powstazbliżających się sił rosyj- 169 rubli, powstańcy pozoskich, powstańcy wyruszyli stawili pokwitowanie Rzą- nie Styczniowe 1863-1864
na południe od miasta i 6 du Narodowego. Utrzymy- w Tomaszowie Mazowieclutego dotarli do miejsco- wanie partii powstańczych kim i sąsiednich powiatach.
S. Zajączkowski, Powiat
wości Lubochnia. Stamtąd nie było by możliwe bez
przemieścili się w kierunku pomocy miejscowej ludno- rawski. Zarys dziejów do
ści, która zasilała oddziały 1975 roku.
Piotrkowa.
Marcin Gruszczyński
Wiosną 1863 roku okoli- ochotnikami, oraz zaopaW
ce Rawy ponownie stały się trywała walczących. Wysi-
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Szkolenie dla przedsiębiorczych kobiet
Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego organizuje kolejne, drugie w tym roku bezpłatne szkolenie dla bezrobotnych kobiet z województwa
łódzkiego pt. „Przedsiębiorczość kobiet 45+”. 2 marca szkolenie odbędzie się w Bełchatowie i skierowane będzie do kobiet z Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego.
- Ubiegłoroczne szkolenia cieszyły się dużym
powodzeniem wśród kobiet
z województwa łódzkiego,
dlatego zdecydowałam się
kontynuować cykl także w
tym roku – mówi Joanna
Skrzydlewska. – Bezrobocie w naszym regionie
szczególnie dotkliwie od-

czuwają kobiety po 40 roku
życia, a warsztaty z przedsiębiorczości to dla nich
szansa nie tylko na zdobycie
wiedzy, ale także na pracę.
Wiem, że kilka uczestniczek ubiegłorocznych szkoleń założyło swoje firmy i
nadal je prowadzą.
Podczas szkoleń kobiety

uzyskają m.in. informacje o
tym jak założyć firmę, jak
napisać dobry biznesplan,
gdzie szukać pieniędzy na
założenie, ale też na prowadzenie działalności gospodarczej. Podczas szkoleń
uczestniczki uzyskają także
informacje dotyczące zakładania i prowadzenia co-

raz popularniejszych spółdzielni socjalnych.
W ubiegłym roku Joanna Skrzydlewska zorganizowała szkolenia dla bezrobotnych kobiet m.in. w
Łodzi, Głownie, Skierniewicach, Radomsku, Zgierzu, Wieluniu i Piotrkowie
Trybunalskim. W tym roku,

w styczniu, ze szkolenia
skorzystały już kobiety ze
Skierniewic, wzięło w nim
udział 30 pań.
Szkolenie w
towie, którego
ganizatorem jest
Rutkowska, poseł
RP, odbędzie się

Ferie zimowe

BełchawspółorDorota
na Sejm
2 marca

(sobota) o godz. 10 w Sport
Hotel Bełchatów przy ul. 1
Maja 63. Zgłoszenia chętnych przyjmuje do 26 lutego
(liczba miejsc ograniczona)
Arkadiusz Sopata pod nr
tel. 604145311 lub mailem
pod adresem: arek.sopata@
poczta.onet.pl

W

Ferie zimowe w roku szkolnym 2012/2013 trwać będą od 14 stycznia do 24 lutego 2013 roku, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Ferie odbędą się w trzech turach w różnych terminach dla poszczególnych województw. W naszym województwie ferie rozpoczną się 11 lutego.

Ferie rozpoczynają się
w poniedziałek a kończą
w niedzielę, w związku z
czym, czas wolny od zajęć szkolnych praktycznie trwa 16 dni. Pierwsi z
tegorocznych ferii zimowych skorzystali uczniowie z województwa kujawsko -pomorsk iego,
lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i
wielkopolskiego. Ostatnią
grupą będą uczniowie z
województwa lubelskiego,
łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. W województwie łódzkim ferie trwać będą od 11
do 24 lutego. Wyjątkiem
jest szkoła podstawowa w
Gorzkowicach, w której
w tym roku szkolnym termin ferii zimowych został
jednak zmieniony na 2-15
stycznia 2013 roku. Powodem zmiany jest pożar
szkoły, który miał miejsce
13 listopada ub. roku i wyłączenie budynku szkoły z
użytkowania.
Ferie zimowe to czas,
który można przeznaczyć
np. na wyjazdy i czynny
wypoczynek. Ofert zimowisk i organizacji czasu
wolnego jest naprawdę
wiele. Dla dzieci i młodzieży z woj. łódzkiego
przygotowano wiele ciekawych atrakcji i zajęć

tematycznych. Planowane są otwarte spotkania a
także półkolonie. Jednak
nie wszystkie dzieci mają
możliwość wyjazdu. Właśnie z myślą o nich domy
kultury, biblioteki, muzea,
obiekty sportowe, świetlice i szkoły przygotowały szereg atrakcji. Oferta
jest bogata i różnorodna.
Z pewnością więc każdy
znajdzie coś interesującego dla siebie. Dla przykładu: warsztaty recytatorskie, plastyczne, taneczne,
a także specjalne filmowe
seanse dla dzieci i mło-

dzieży - tak w kalejdoskopowym skrócie można
opisać program Miejskiego Centrum Kultury w
Bełchatowie na zbliżające się ferie zimowe. Jakie
jeszcze atrakcje czekają
na uczniów? Muzeum Regionalne w Bełchatowie
zaprasza dzieci, młodzież
i dorosłych na interaktywną ekspozycję pt. „Nauki
dawne i niedawne”. Dzieci, które spędzają ferie w
mieście mogą także skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć, które będą
się odbywać w szkołach.

- Przez dwa tygodnie ferii
uczniowie miejskich szkół
nie będą mogli narzekać
na nudę. Oprócz zajęć takich, jak gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe i
świetlicowe, organizatorzy ferii w szkołach planują wyjścia na lodowisko
miejskie, do kina, wyjazd
na basen czy wyjazd na
kulig i ognisko– mówi Elwira Antońska, dyrektor
Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta w Bełchatowie.
W Piotrkowie z kolei,
np. Miejski Ośrodek Kultury w ramach akcji „Wy-

ciągamy dzieci z bramy”
zaprasza na spektakle dla
dzieci. Dla miłośników
sportu bogatą ofertę ma
oczywiście
piotrkowski
OSiR. Zaś w Miejskim
Domu Kultury w Opocznie ferie zimowe odbędą
się pod hasłem „Aktywni
zimą”. To tylko kilka wybranych przykładów. Jak
widać możliwości wypoczynku w nadchodzące
ferie będzie bardzo dużo.
A po błogim okresie lenistwa, przyjdzie czas na
powrót do szkolnej ławy.
Warto więc jak najlepiej

wykorzystać ten wolny
od zajęć szkolnych czas,
bo jak to zwykle bywa,
wszystko co dobre szybko się kończy. Następna
przerwa w nauce - z okazji Świąt Wielkanocnych
- potrwa od 28 marca do 2
kwietnia.
JP
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Specjalna strefa ekonomiczna w Zelowie

„Moim konikiem są inwestycje”

Rozmowa z Urszulą Świerczyńską,
Burmistrzem Zelowa.
- Z jakim nastawieniem wchodzi Pani w
nowy rok?
Generalnie patrzę w
przyszłość optymistycznie.
Gdy obejmowałam stanowisko burmistrza w grudniu 2010 roku, zadłużenie
gminy wynosiło 42%. Weszliśmy w ogromną inwestycję z użyciem środków
unijnych w ramach RPO,
czyli przebudowę systemu
wodno-kanalizacyjnego w
Zelowie i Łobudzicach. W
związku z tym było kilka
trudnych i nie ukrywam
ryzykowanych decyzji do
podjęcia. Ale na ten moment
wszystko idzie zgodnie z
założeniami. Zakończenie
tej inwestycji planujemy w
bieżącym roku. Pozostałe
inwestycje też są realizowane w 100%.
W poprzednich dwóch
latach czyli 2011 i 2012
wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą prawie 37
mln PLN. Dla porównania
w poprzedniej całej kadencji wydatki na inwestycje
wyniosły też 37 mln PLN.
A więc można powiedzieć,
że mamy do czynienia z
bumem inwestycyjnym. Na
bieżący rok mamy zaplanowane 20 mln zł na inwestycje, a biorąc pod uwagę
wielkość dochodów w budżecie Gminy Zelów (ok. 60
mln zł), jest to bardzo duże
wyzwanie.
- Jest Pani przekonana, że przy wykorzystaniu
środków unijnych te ambitne plany uda się zrealizować?
Jeżeli chodzi o inwestycje to uważam, że nie ma
zagrożeń. Ale na gminę nie
można patrzeć tylko przez
pryzmat inwestycji. Trzeba
bardzo intensywnie szukać
dochodów
budżetowych,
ale również zabiegać o inwestorów. Kilka dni temu
dowiedziałam się, że nasze
starania dotyczące podstrefy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej zakończyły się sukcesem i
podstrefa powstanie. Spodziewamy się, że pomoże
to rozwiązać wiele naszych

problemów. Ta sprawa była
dla mnie priorytetem od początku kadencji, cały czas
pilotowaliśmy jej przebieg.
Pod koniec października
spotkałam się w Warszawie
w tej sprawie z ówczesnym
Wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Cieszę się,
że znalazła ona pozytywne
zakończenie.
- Strefa zapewne pomoże rozwiązać przynajmniej w części problem
bezrobocia…
Pięt nastoprocentowe
bezrobocie powoduje, że
gminą bardzo ciężko się
zarządza. Do problemów
finansowych
dochodzą
jeszcze problemy społeczne. O tym świadczy fakt, że
wspomagamy ok. 1000 rodzin. Tak więc, jak na niespełna szesnastotysięczną
gminę, ten obszar biedy jest
bardzo duży. Oddzielnym
problemem są mieszkania.
Stan budynków komunalnych i budynków wspólnot
mieszkaniowych jest bardzo zły. Do tego dochodzi
sprawa
nieściągalności
czynszów i bardzo zły stan
sieci ciepłowniczej. Tylko
w ostatnim sezonie grzewczym straty z tego tytułu
wyniosły 424 tys. zł. Nie
ma co ukrywać, że na ten
stan miał wpływ sposób zarządzania Zakładem Usług
Komunalnych. Na szczęście po zmianie kierownictwa ZUK sytuacja zaczyna
zmieniać się na lepsze. Ponadto zabiegamy o gazyfikację Zelowa u ministra
środowiska. Współpracujemy w tej sprawie z gminą
Buczek i bazą wojskową.
Jest więc duża szansa, że
gazyfikacja Zelowa ruszy.
Tak się składa, że jestem
budowlańcem z wykształcenia i mam uprawnienia
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Całe życie zawodowe
zajmowałam się inwestycjami. Dlatego też łatwiej
dostrzegam związane z tą
dziedziną problemy i wiem
jak można je rozwiązywać.
- Czy to oznacza, że widzi pani Zelów przez pry-

zmat inwestycji?
Z pewnością inwestycje
są moim konikiem i na tym
najlepiej się znam. Trzeba
się opierać na fachowcach.
Co nie oznacza oczywiście,
że samemu nie trzeba znać
sprawy, z którą ma się do
czynienia.
- A jak się układa Pani
współpraca z podwładnymi?
Mam dobrego zastępcę.
To jest mój drugi zastępca
przez okres dwóch lat, jak
jestem na tym stanowisku.
Widać, ze mną jest ciężko
wytrzymać (śmiech). Uważam, że wymagać w pierw-

szej kolejności należy od
siebie. Poza tym ważna jest
polityka kadrowa. W pracy
nie ma znajomych. Moim
zdaniem, w gminie mogą
być trzy stanowiska polityczne: burmistrz, zastępca
i sekretarz, który wprawdzie nie ma umocowania
politycznego, ale trzeba
mieć do niego zaufanie.
Reszta kadry musi byś po
prostu kompetentna i profesjonalna.
Jeśli zaś chodzi o współpracę z Radą to na początku
kadencji bywało różnie. Ja
Radę traktuję bardzo poważnie. Jeśli jednak ktoś z

radnych chce ze mną powalczyć, to ja chętnie staję do
walki, ale nigdy nie poniżej
pewnego poziomu. Bardzo
przykre były dla mnie bezpodstawne skargi do wojewody łódzkiego, donosy do
różnych służb, niewybredne
wpisy na forum Zelowa,
również odnoszące się do
mojej rodziny.
W końcu zaprosiłam do
siebie kilku radnych i przewodniczącego Rady no i
powiedziałam: panie przewodniczący jak tak będzie
wyglądać cała kadencja, to
ja współczuję tej gminie.
Odwołać burmistrza nie
jest tak łatwo. Musimy uło-

żyć sobie współpracę bo nie
ma innego wyjścia. Jestem
upartą kobietą.
- Praca burmistrza nie
jest więc „usłana różami”?
Jest to taka praca, że
nieraz pracujemy w soboty i niedziele. W dni wolne
często odbywają się różne
uroczystości, spotkania z
mieszkańcami,
zebrania
sołeckie, zebrania strażackie, na których zawsze, jeśli
tylko czas pozwala, staram
się być. Jako ciekawostkę
mogę dodać, że staram się
np. bywać na targu. Jest, to
muszę powiedzieć, dosko-
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nały miernik popularności.
Nie wiem ilu burmistrzów
i wójtów na to by się odważyło, a ja przed każdymi
świętami idę z życzeniami
na targ. Przed ostatnimi
świętami Bożego Narodzenia również byłam na targu
i rozmawiałam z mieszkańcami i muszę stwierdzić,
że nie spotkałam się z ani
jedną agresywną reakcją.
W Zelowie moje wizyty na
targu budziły na początku
zdziwienie, ale teraz jest
nawet takie oczekiwanie
czy burmistrz pójdzie przed
świętami na targ czy nie.
Spotykam się np. z takim pytaniem: To pani
burmistrz jest na targu? Na
co ja odpowiadam: dopóki
się nie boję przyjść do was
na targ i wysłuchać uwag
mieszkańców to znaczy, że
to co robię zyskuje akceptacje mieszkańców Zelowa.
Nie można się wyalienować. Niektórym wydaje
się, że bycie wójtem czy
burmistrzem to jest władza,
tymczasem jest to przede
wszystkim ciężka praca i
wielka odpowiedzialność.
Uważam, że burmistrzem
można być maksymalnie
dwie kadencje. Potem człowiek się wypala.
- Jakie widzi Pani najpilniejsze problemy do
rozwiązania w Zelowie?
Przede wszystkim realizacja już rozpoczętych
i planowanych inwestycji.
Bardzo poważnym problemem jest bezrobocie, bo to
się przekłada na biedę i w
konsekwencji na wydatki
na pomoc społeczną. I to
jest chyba najtrudniejszy
element w mojej pracy. Spotykanie się z ludźmi, którzy
przysłowiowo mówiąc, nie
mają co do garnka włożyć
jest naprawdę wyjątkowo
trudne. W ogóle uważam,
że w kraju położonym w
środku Europy nie powinny mieć miejsca sytuacje,
że ludzie nie mają pewności jutra. Dlatego tak ważne
dla mnie jest utworzenie w
Zelowie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przyciągnięcie
inwestorów, bo to zapewni
miejsca pracy. Rada Ministrów przyjęła 22 stycznia
2013 r. rozporządzenie o
rozszerzeniu granic Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach zmiany granic strefy w Zelowie
zainwestują Kosmetyczne

Wyroby Bawełniane sp. z
o.o., które rozbudują i zmodernizują istniejące obiekty
przemysłowe. Rozbudowa
zakładu, pozwoli na zwiększenie zatrudnienia o 30
osób i wymaga poniesienia
nakładów o wartości ponad
20 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest
na koniec grudnia 2015 r.
Warto dodać, że Zelów znalazł się w elitarnym klubie
posiadaczy strefy wraz z
Łodzią, Strykowem oraz
Kaliszem.
- Czy Zelów współpracuje z innymi miejscowościami w Polsce i
za granicą? Mam tu ma
myśli zwłaszcza Czechy,
bo przecież macie u siebie
wielu mieszkańców pochodzenia czeskiego.
W związku z obchodami
55-lecia nadania praw miejskich dla Zelowa, zwróciłam się z prośbą do Ambasadora Czech Jana Sechtera
o pośredniczenie i pomoc
w nawiązaniu współpracy
partnerskiej z miastem czeskim. Dzięki jego pomocy
nawiązaliśmy współpracę z
gminą Valašské Klobouky.
Pod koniec roku byliśmy
już u partnerów czeskich
z wizytą. Kierunki współpracy, które wytyczyliśmy
sobie, to przede wszystkim:
demokracja lokalna, edukacja młodzieży, kultura i
turystyka, rozwój ekonomiczny. Ponadto, naszym
długoletnim partnerem jest
Związek Gmin Neuehause
w Niemczech. W tym roku
będziemy obchodzić 20-lecie partnerskiej współpracy.
- Na ile w Zelowie przetrwała jeszcze tradycja
przybyszy z Czech?
W dużym stopniu. U
nas np. kościół ewangelicko-reformowany i Stowarzyszenie Czechów prowadzą przedszkole. Oni
oczywiście się integrują z
miejscowym środowiskiem,
ale cały czas podtrzymują
swoją odrębność i tradycję.
Jest to spora społeczność bo
licząca ok. 400 osób. Mamy
również na naszym terenie
mniejszość niemiecką, ale
nie jest ona tak wyrazista
jak Czesi. Ciekawostką Zelowa, ale i jego walorem
jest jego wielokulturowość,
wielowyznaniowość, ale i
tolerancja.
- Dziękuję za rozmowę.
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Największa armia podziemna
Data 14 lutego, zdecydowanej większości Polaków kojarzy się z walentynkami. Niewielu z nas jednak pamięta, że 14 lutego to także rocznica powstania największej na świecie i najlepiej zorganizowanej podziemnej formacji wojskowej – Armii Krajowej.
Po agresji niemieckiej i sowieckiej we
wrześniu 1939 r. życie
państwowe zeszło do
konspiracji. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej
oraz siłę zbrojną, którą
od 14 lutego 1942 roku
była Armia Krajowa,

najsilniejsza i najlepiej
zorganizowana
podziemna armia europejska II wojny światowej.
W tym roku przypada
71. rocznica jej powstania.
Armia
Krajowa,
następczyni
Służby
Zwycięstwu Polski i
Związku Walki Zbrojnej, powstała na mocy
rozkazu
Naczelnego
Wodza Polskich Sił
Zbrojnych
generała
Władysława Sikorskiego. 71 lat temu, setki
tysięcy
ochotników
składało przysięgę na
wierność
Ojczyźnie,
aż do utraty życia. Armia Krajowa była kon-

spiracyjną organizacją
wojskową stanowiącą
integralną część Sił
Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi RP na
uchodźstwie. Głównym
zadaniem AK było
prowadzenie walki o
odzyskanie niepodle-

głości przez organizowanie i prowadzenie
samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej do planowanego ogólnopolskiego
powstania. Żołnierze
AK m.in. wykonywali wyroki śmierci na
zdrajcach,
atakowali
transporty wroga, szli
do lasu, by z bronią w
ręku walczyć o wolną
Polskę. Wtedy przykazania dane ludziom
przez Boga zatraciły
swoją moc. Radość wywoływał udany zamach
na szpicla. AK uszkodziła setki wagonów,
pojazdów, dział pancernych nieprzyjaciela,
stoczyła mnóstwo po-

tyczek i bitew. Kim byli
AK-owcy? Czy byli bohaterami? Z pewnością
byli ludźmi żyjącymi
w bardzo niezwykłych
a zarazem tragicznych
czasach.
Okupanci
mordowali, torturowali, wywozili do obozów
pracy, na Syberię. Lu-

dzie znikali za murami
więzień. Dni okupacji
niosły widmo śmierci, często bezimiennej.
Codzienność sprawiała
ból, który uodparniał i
dawał rzecz najbardziej
niemożliwą z możliwych – nadzieję, wolę
ducha i wizję wolności.
Dziś po upływie ponad pół wieku od tamtych wydarzeń, budzi
podziw postawa tych
żołnierzy AK, którzy
nie złamali przysięgi, nie poddali się. Nie
zdradzili swoich towarzyszy broni, lecz po
raz drugi podnieśli się
do walki, która z góry
była skazana na klęskę.
Teraz tylko w obronie

honoru i godności. Nazwa Armia Krajowa
zrzeszała także żołnierzy po jej formalnym
rozwiązaniu w styczniu
1945 r. Część żołnierzy
i oficerów nie podporządkowała się rozkazowi demobilizacji
dowódcy AK gen. Okulick iego
i
prowadziła
zbrojną
walkę
ze zdoby wającymi
władzę
w Polsce komunistami.
Zdobywano
więzienia
i
areszt y ,
uwalniając więźniów.
Kierownictwo walki
– WiN- nie mogło odwrócić karty. Zapełniały się cele więzienne,
nagłaśniano procesy,
rwała się łączność z oddziałami. A oni trwali… W nagrodę za
walkę i oddanie życia,
mieli stać się wyklętymi z historii. Od 1949
r. nie ma żadnego kierownictwa – zostały
tylko jednostki. Żołnierze AK przez wiele
lat Polski Ludowej byli
prześladowani. Po roku
1989 Polska stara się
oddać AK-owcom należną cześć.
W

„J

esteśmy opuszczeni jak zabłąkane
dzieci w lesie.
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na
mnie, co wiesz o moich bólach i co ja wiem
o twoich?
A gdybym padł przed tobą na kolana i płakał i opowiadał, co wiedziałbyś o mnie więcej
niż o piekle, które ktoś określił ci jako gorące i straszne? Już, dlatego my ludzie powinniśmy stać naprzeciw siebie tak zamyśleni i
współczujący, jak przed wejściem do piekła”
Franz Kafka

Rodowód:
27 września 1939 r. - powołanie Służby
Zwycięstwu Polski,
13 listopada 1939 r. - rozkazem Naczelnego Wodza powstaje Związek Walki Zbrojnej,
opierający się na strukturach SZP,
14 lutego 1942 r. - przemianowane ZWZ
rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił
Zbrojnych na Armię Krajową,
19 stycznia 1945 r. rozwiązanie AK
Armia Krajowa wywodziła się ze Związku
Walki Zbrojnej i Polskiego Związku Powstańczego, ale w skład jej weszło wiele mniejszych
organizacji, m.in.:
Narodowa Organizacja Wojskowa – od
1942 r. (częściowo)
Konfederacja Narodu – od sierpnia 1943
r.
Narodowe Siły Zbrojne – od 1944 r. (częściowo)
Bataliony Chłopskie (częściowo)
Gwardia Ludowa Polskiej Partii Socjalistycznej – od 1943 r.
W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1943 r.) siły AK liczyły ok. 380
tys. osób, w tym 10 tys. oficerów. Kadrę oficerską sprzed wojny uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz przerzucanymi do
kraju cichociemnymi. AK zaopatrywała się
w sprzęt na drodze akcji bojowych (wyposażenie niemieckie), alianckich zrzutów oraz
własnej produkcji. Komendanci główni AK,
to: Stefan Rowecki, Tadeusz Komorowski,
Leopold Okulicki.
W
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Tomaszów Mazowiecki

Joanna Kulmowa Honorową Obywatelką
30 stycznia 2013 r. podczas uroczystej części sesji Rady Miejskiej, tytułem „Honorowej Obywatelki Tomaszowa Mazowieckiego” uhonorowana została Joanna Kulmowa. Wcześniej otrzymała podobne wyróżnienie w Szczecinie.
Joanna Kulmowa to
polska poetka, prozaik, reżyser, autorka utworów scenicznych oraz książek dla
dzieci i młodzieży. Urodziła
się 25 marca 1928 w Łodzi,
ale wychowywała się w Tomaszowie Maz., skąd wywodził się jej ród Landsbergów. Wychowała się w willi
Landsbergów, gdzie obecnie mieści się Urząd Pracy.
Z Tomaszowem rozstała się
podczas II wojny światowej, ale swój dom rodzinny
często wspomina w swojej
poezji, a Tomaszów opisuje
jako niezwykłą wyspę. Poetka odwiedza to miasto, m.
in. promując swoje książki.
Joanna Kulmowa studiowała historię na Uniwersytecie
Łódzkim. Ukończyła następnie studia aktorskie w
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej

w Łodzi oraz reżyserię w
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Była asystentką reżysera w
warszawskich teatrach, w
1955 r. objęła stanowisko
redaktora działu teatralnego w wydawnictwie Nasza
Księgarnia. Wraz m.in. ze
Stefanem Sutkowskim, na
początku lat 60. współtworzyła Scenę Kameralną
Filharmonii Narodowej, z
którą współpracowała przez
kilkanaście lat. Pod koniec
lat 70. podjęła współpracę
ze środowiskami opozycyjnymi, publikowała wiersze
w drugoobiegowym „Zapisie” i „Pulsie”. Po wprowadzeniu stanu wojennego
zamieszczała swoje utwory
w czasopismach podziemnych, wydała też dwie pozycje poetyckie w drugim
obiegu. Uczestniczyła w

wydarzeniach
organizowanych w ramach Tygodni
Kultury Chrześcijańskiej.
Przy parafii w Poczerninie
założyła teatr dziecięcy.
Jako poetka debiutowała w
1952 r. Joanna Kulmowa
jest także autorką utworów
scenicznych, librett operowych, cyklu psalmów,
słuchowisk
radiowych.
Wydała tomiki wierszy dla
dzieci. Wraz z mężem organizowała międzynarodowe
spotkania literackie (w tym
VI Warszawskie Dni Literatury). Była odznaczana
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski nadanym za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej
oraz Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski i
Orderem Uśmiechu.

Dotychczas na liście
honorowych obywateli Tomaszowa Mazowieckiego
znajdują się nazwiska 4
osób, tj.: Juliusz Ostrowski,
Tomasz Ostrowski, Wincenty Romanowski oraz
Jan Paweł II. - Równolegle
przyznawane są również tytuły Zasłużonego dla Tomaszowa Mazowieckiego - informuje Jakub Pietkiewicz,
Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ds. Komunikacji
Społecznej i Informacji.
Uhonorowani w ten sposób
zostali: Andrzej Kobalczyk
oraz Teresa Zając. Podczas
tegorocznej
uroczystości
tytułami „Zasłużony dla
Miasta” nagrodzono Marię
Bunzel i Jacka Nawrockiego.

W

Fot. UM Tomaszowa Maz.

Piotrków Trybynalski

Porwał dziecko i zostawił w Oknie Życia
Piotrkowskie Okno Życia po raz trzeci „zaalarmowało”. Jednak tym razem,
siostry salezjanki znalazły w nim, nie niemowlę a 1,5 rocznego chłopca. Okazało się, że dziecko zostało wcześniej porwane.

30 stycznia z pewnością na długo pozostanie
w pamięci opiekunów 1,5
rocznego chłopca z Sulejowa. Chłopiec tego dnia został porwany. W Sulejowie
trwają poszukiwania dziecka. Tego samego dnia po
godz. 11.00 w piotrkowskim
Oknie Życia przy ul. Armii
Krajowej zostało podrzucone dziecko. W domu sióstr
przy kościele NSJ w Piotrkowie zadźwięczał charakterystyczny alarm Okna
Życia. Odkąd istnieje Okno
Życia, był to trzeci alarm.
Tym razem jedna z sióstr
salezjanek zamiast niemowlaka zobaczyła zapłakanego 1,5 rocznego chłopca.
Zgodnie z procedurą, natychmiast powiadomiła pogotowie oraz łódzki Caritas.
Pogotowie zabrało chłopca

do szpitala. Lekarze ocenili
stan dziecka na dobry i po
podaniu leków na niegroźną
infekcję dróg oddechowych
zatrzymali na obserwację.
Zawiadomiono również Policję, która wszczęła śledztwo w sprawie porzucenia
dziecka. Niemalże w tym
samym czasie do Komisariatu w Sulejowie zgłosiła
się 25-letnia kobieta, która
powiadomiła o uprowadzeniu jej synka. Z jej relacji
wynikało, że przed południem z domu wyszła ze
starszym dzieckiem. Na
terenie posesji pozostał jej
mąż i synek. Kiedy wróciła,
synka już nie było. Mężczyzna tłumaczył, że wykonywał prace na podwórku i nie
widział nic niepokojącego.
Po poszukiwaniach dziecka na własną rękę, kobieta

zgłosiła zawiadomienie o
prawdopodobnym uprowadzeniu dziecka. Oba fakty natychmiast skojarzyli
funkcjonariusze. 25-latka
przewieziona do szpitala
rozpoznała swoje dziecko.
Policjanci dotarli do jednego
z mieszkań w Piotrkowie, w
którym przebywał podejrzewany o uprowadzenie
chłopca, znajomy rodziny.
21-latek wcześniej bywał w
ich domu. Wstępnie takie
zachowanie tłumaczył dobrem dziecka. Za niezgodne z prawem postępowanie
czyli uprowadzenie małoletniego wbrew woli jego
prawnych opiekunów, grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolności. Policjanci szczegółowo wyjaśnią sytuację
rodzinną chłopca.

W
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
PÓŁ ŚWIATA
Hansel i Gretel:
Z PLECAKIEM I MĘŻEM Łowcy czarownic
„Chyba od zawsze marzyliśmy też o tym, aby Podróże stały się sposobem na
życie. Żeby już nie trzeba było wybierać. Jednak poznaliśmy, że to cel niesłychanie trudny do osiągnięcia. Ale nie niemożliwy…”
- napisali Danuta i
Tomasz na swojej stronie
internetowej. Więc podróżują. W 2005 wyruszyli
na podbój świata, ale ostatecznie „ugrzęźli” na kilka
miesięcy w Azji. Wrócili,
napisali o tamtej podróży
książkę, ale... wciąż marzyli
o objechaniu całego globu.
Po trzech latach spakowali
plecaki i wyruszyli znowu.
Z Polski do Turcji, dalej do
Nepalu, do Wietnamu, Australii, Nowej Zelandii...
Jak sami piszą, „to było
dziesięć miesięcy ciągłej
i fantastycznej przygody,
dziesięć miesięcy szkoły
pokory i dziesięć miesięcy
spełniania marzeń dzień
po dniu”. Dziesięć miesięcy
przemieszczania się autostopem, czasem lokalnymi

autobusami czy pociągami.
Dziesięć miesięcy spania w
namiocie, w zagrzybionych
hostelach albo u tubylców.
Dziesięć miesięcy żywienia
się zupkami z torebki. Ale
przede wszystkim dziesięć
miesięcy spotkań z ludźmi,
podziwiania niezwykłych
widoków, odwiedzania nieprawdopodobnych miejsc...
Pierwszą część tej podróży
opisali w tej książce. Czytając ją, przemierzamy wraz z
nimi kolejne kraje, odwiedzamy parki narodowe, trochę pracujemy „na czarno”,
chłoniemy otaczający świat
wszystkimi zmysłami. Szukamy wyjścia z sytuacji,
kiedy łódka nam „właśnie
odpłynęła” albo kiedy podczas trekkingu w Himalajach rozsypują nam się

Wróg numer jeden

podeszwy butów. Uruchamiamy pokłady wyobraźni,
kiedy najpiękniejsze widoki
toną w chmurach lub strugach deszczu. I powoli, niepostrzeżenie, zaczynamy
planować własną podróż…

W

Saper. Prawdziwa opowieść
Rozbrajał bomby wszędzie tam, gdzie było naprawdę gorąco: w Afganistanie,
Bośni, Kosowie oraz Irlandii Północnej. Ale nawet dla niego Irak to była zupełnie inna historia.
Szkolenie przechodzą tylko
najlepsi. Ci, którzy się nie mylą.
Nigdy. Ci, którzy mają na tyle
mocne nerwy, żeby wykonywać najniebezpieczniejszy zawód świata w najniebezpieczniejszym miejscu na Ziemi.

Od ponad 4 miesięcy stacjonuje w Al Amarah. Odlicza
ostatnie dni do końca zmiany.
Dziś czeka go horror, który na
zawsze odmieni jego życie.
Obok leżą ciała jego kolegów. Na dachach czają się

Księgarnia 					

Klasyczna historia w zaskakującej konwencji horroru
i kina akcji. Od wydarzeń w
chatce z piernika minęło piętnaście lat. Jaś i Małgosia są
już dziś dojrzałymi ludźmi.
Mimo to rodzeństwo nadal łączy niezwykła misja – na całym świecie nie ma lepszych
od nich łowców czarownic.
Już wkrótce czeka ich polowanie, podczas którego ich
umiejętności zostaną wystawione na najcięższą próbę. W

snajperzy wroga. Wokół gromadzi się rozwścieczony tłum.
Urządzenie do zagłuszania
radiowych detonatorów właśnie przestało działać, a trzeba
rozbroić jeszcze jeden ładunek
wybuchowy.
W

poleca:

1. Nowe tajemnice Watykanu			
2. Tajemnice Westerplatte
3. Spotkanie z Ojcem Leonem
4. Spacerownik Rosyjskimi śladami w woj. łódzkim
5. Zemsta Ojca Chrzestnego
6. Zima świata
7. Pół świata z plecakiem i mężem
8. Strachy i lachy
9. Sophia Loren - życia jak film
10. Saper - prawdziwa opowieść o najbardziej ryzykownym zawodzie świata

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

Film, który mógł zmienić losy kampanii wyborczej w USA. Od zwycięstwa w
kategoriach najlepszy film oraz najlepszy reżyser w głosowaniu New York
Film Critics Circle, nowe dzieło Kathryn Bigelow nagrodzonej Oscarem za reżyserię „The Hurt Locker. W pułapce wojny”,
w typowany na faworyta oscarowego wyścigu. Trzy nominacje w głównych kategoriach
Polowanie na najsłynniejszego terrorystę w historii ukazane z punktu widzenia młodej agentki
CIA (nominowana do Oscara Jessica Chastain, której rola porównywana jest przez krytyków do życiowej kreacji Jodie Foster w „Milczeniu owiec”).
Pomimo braku wiary kolegów, biurokracji oraz
wielu przeciwności losu, agentce udaje się w końcu
przekonać Pentagon, by wkroczyć do akcji i zaatakować domniemaną kryjówkę Osamy Bin Ladena.W

Poradnik
pozytywnego myślenia
Bradley Cooper („Jestem Bogiem”), Jennifer Lawrence („Igrzyska śmierci”)
oraz Robert De Niro w komedii o miłości, która wywołała wielkie poruszenie
krytyki i spekulacje o szansach oscarowych w 2013 roku.
Pat Solitano (Cooper) nie jest zwykłym facetem i ma papiery, którymi może to udowodnić. Po ośmiu miesiącach terapii wraca do rodzinnego domu, by zacząć od nowa w
ramach filozofii „pozytywnego myślenia”. Jego konsekwentna strategia zmienia się, gdy
poznaje intrygującą dziewczynę z sąsiedztwa, Tiffany (Lawrence). Wzajemna niechęć
pary ekscentryków przeradza się w niespodziewaną więź, a wszystkie dotychczasowe
plany mogą stać się jedynie nieważnymi wspomnieniami.
W
Polski Gaz S.A.
zatrudni kierowcę
kat. B,C
do dystrybucji gazu
płynnego w butlach.
Wymagane doświadczenie
zawodowe, oraz aktualne
uprawnienia ADR.
Kontakt 507028101.

GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ

Dr Pijawka

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Wojska Polskiego 85
Pt. 9.00-18.00; Sob. 9 .00-16.00
Zapisy telefonicznie:
694-003-617; 662-731-122; 607-282-876
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Kulinarny rarytas Gotuj z nami
Kawior może być biały (nazywany carskim), złocisty, czarny oraz czerwony. Występuje w
postaci małych, tłustych kuleczek.

Solona ikra ryb nazywana
jest kawiorem. Tradycja jedzenia kawioru sięga około XII wieku. Wówczas to rosyjscy rybacy,
prawdopodobnie przez przypadek, odkryli zasadę otrzymywania kawioru, który stał się rarytasem na dworskich stołach
rosyjskich carów. Najwięcej kawioru z ikry jesiotra pochodziło z
terenów położonych nad Morzem
Kaspijskim. Nadmierne połowy,
kłusownictwo i niszczenie środowiska przyczyniły się niestety
niemal do wymarcia populacji

tego gatunku ryb. Obecnie największym w fermach jesiotra
białego producentem kawioru są
Stany Zjednoczone.
Kawior posiada niezwykłe
właściwości, zawiera całą gamę
składników mineralnych bardzo
korzystnie wpływających na organizm. W swym składzie zawiera duże ilości nienasyconych
kwasów tłuszczowych i aminokwasów, witaminy A, D, E a także fosfor i mikroelementy (m.in.
cynk, jod, magnez) oraz białka.
Charakteryzuje go nie tylko nie-

zwykły smak i jest zdrowy, ale
także posiada bogaty skład, który
działa wyjątkowo korzystnie na
cerę i regenerująco na skórę. Kawior dlatego stosowany jest nie
tylko w przemyśle spożywczym,
ale i kosmetycznym.
Spotkać możemy kilka rodzajów kawioru, w zależności od pochodzenia ikry. Rozróżniamy w
związku z tym:
- kawior czarny z jajeczek ryb
jesiotrowatych,
- kawior czerwony z jajeczek
ryb łososiowatych,
- kawior złocisty z ikry pstrągów
Najcenniejszym z tej grupy
jest kawior czarny. Lecz jego jakość zależy od jakiej ryby pochodzi ikra. Za najlepszy i za
najdroższy uznawany jest kawior
z bieługi nazywany „kawiorem
białym” lub „kawiorem carskim”.
Za bardzo dobre uważane są także
kawiory z siewrugi oraz jesiotra.
Warto nadmienić, że w kawiorze czarnym, czym większe są jajeczka – tym kawior jest droższy
i lepszy jakościowo, natomiast w
kawiorze czerwonym jest odwrotnie.
W naszym kraju kawior uważany był do niedawna za luksus,
jednak jego cena stopniowo lecz
systematycznie spada. Dzięki
temu, coraz częściej gości na naszych stołach a także stosowane są
zabiegi z jego udziałem w gabineW
tach kosmetycznych.

Sałatka z kawiorem
¿



Czas przygotowywania: ok. 20 min
Danie dla: 4 osób

Potrzebne składniki:
► 4 jaja
► 1 ogórek
► pęczek rzodkiewek
► 2 łyżki kawioru czerwonego
► 1 łyżka majonezu
► 2 łyżki naturalnego jogurtu
► 1 łyżeczka soku z cytryny
► posiekany koperk
► sól
► pieprz
Sposób przygotowania:
Jaja ugotować na twardo, ostudzić. Rzodkiewki umyć, a
ogórka obrać ze skórki. Jaja, rzodkiewki i ogórka pokroić
w kostkę i przełożyć do miski. Następnie dodać kawior.
Sos przygotować z: majonezu, jogurtu, soku z cytryny. Sos
doprawić do smaku solą i pieprzem, a następnie wymieszać
go z sałatką. Na koniec dodać posiekany koperek. Przed
W
podaniem schłodzić.
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Jak odliczyć VAT?

Test: Isuzu D-MAX i SsangYong Actyon Sports
Pickupy to ostatnia nadzieja posiadaczy własnej firmy na nabycie dobrego
samochodu w rozsądnej cenie. Przetestowaliśmy dwie nowości ostatniego
roku - cywilnego SsangYonga i rasowe Isuzu.
Od czasu wycofania
możliwości odliczania kwoty podatku VAT od tzw. aut
z kratką coraz popularniejsze na polskim rynku stały
się półciężarówki. Tych samochodów nie można już
dziś nazwać roboczymi maszynami do pracy w ciężkim terenie. To komfortowe
i nowoczesne auta. Bez problemu można użytkować je
jako samochody rodzinne
(wersje double cab).

połączony z resorami piórowymi – takie rozwiązanie
zapewnia odpowiednią wytrzymałość, niezbędną przy
dużych obciążeniach. W
Actyon Sports mamy wielodrążkowe tylne zawieszenie, które zapewnia większy
komfort jazdy – zbliżony do
SUV-a, nie do klasycznego
pickupa. Coś za coś, takie
rozwiązanie oznacza niską
ładowność. 750 kg to jak na
pickupa wynik słaby.

SsangYong
Actyon
Sports - pickup nieklasyczny

Isuzu D-MAX - i dla
prezesa i dla robotnika

Mniejszy z testowanych
pickupów, SsangYong Actyon Sports, to kolejna generacja auta, które swego
czasu było już obecne na
polskim rynku. Niedawno
koreańska marka wróciła
do nas z naprawdę niezłym
modelem Korando. Nowa
odsłona Actyon Sports też
prezentuje się dobrze i, co
najważniejsze,
wypełnia
pewną niszę. Przede wszystkim w wersji podstawowej
kosztuje niewiele ponad 70
tys. zł netto. Ma klimatyzację i pięcioletnią gwarancję.
Gdy dorzucimy kilka tysięcy, otrzymamy napęd na
cztery koła, automatyczną
skrzynię biegów, dobry zestaw audio, a nawet dobrze
sprawującą się...nawigację.
Bogate wyposażenie pickupów to symbol naszych czasów. Actyon Sports to auto
przede wszystkim dla tych,
którzy chcą odliczyć podatek od auta użytkowanego
na co dzień. Ten samochód
raczej nie nadaje się do firmy budowlanej.
Nie nadaje się ponieważ
nie został zaprojektowany
z myślą o ciężkiej pracy.
Reprezentuje niszowy gatunek samochodów, zwany
SUT (Sports Utility Truck).
To z jednej strony użytkowa ciężarówka, z drugiej
auto o niezłych osiągach i
komfortowym zawieszeniu.
Typowe tylne zawieszenie
pickupa to sztywny most

Inny typ półciężarówki
reprezentuje najnowsza generacja Isuzu D-MAX. Jest
to pickup z prawdziwego
zdarzenia, wyposażony w
resory piórowe z tyłu, dzięki czemu ładowność wynosi
ponad 1100 kg. Odbija się to
nieco na komforcie jazdy,
ale nie można o D-MAXie
powiedzieć, że jest autem
niewygodnym. Duże koła
z oponami o wysokim profilu dobrze sprawdzają się
na naszych drogach i rzecz
jasna w terenie.
Najnowszy D-MAX to
pierwsza generacja pickupa Isuzu, której nie można
traktować wyłącznie jako
roboczej. Owszem, auto
świetnie sprawdzi się na
budowie albo w lesie, ale
można je także używać do
codziennej i, co istotne,
wygodnej jazdy. D-MAX
imponuje świetną ergonomią wnętrza, jest praktyczny, standardowo wyposażony w klimatyzację. W
wersji z podwójną kabiną
zapewnia miejsce dla pięciu osób, przy czym mimo
dość prostych oparć, tylne
siedzenia są wygodne. Za
dopłatą otrzymać można
gadżety takie jak automatyczna skrzynia biegów, dobry zestaw audio czy nawigacja. To już nie tylko auto
dla pracownika, ale także
dla prezesa firmy. Znajdą
się co prawda i tacy (jak autor tego tekstu), którzy zatęsknią za starym, rasowym,

kanciastym i ascetycznym
D-MAXem. Każdy producent musi jednak iść z duchem czasu.
Terenowe figle i psoty z
Isuzu D-MAX i SsangYongiem Actyon Sports
Śnieżna zima pozwoliła
na sprawdzenie możliwości
obu pickupów. Trudny tor
pełen nierówności i śnieżnych zasp pokonały oba pickupy. Nie da się ukryć, że
jednak to SsangYong miał
z tym większy problem.
Świetny kąt natarcia i zejścia, większy moment obrotowy powodują, że Isuzu
jest w stanie wydostać się z
każdej dziury. Rzecz jasna,
w przypadku obu aut, stałego napędu na 4 koła
można używać tylko w
ciężkim terenie (brak centralnego mechanizmu różnicowego).
Najnowszy Isuzu posiada w ofercie tylko jeden
silnik. Jest to wzmocniona
wersja poprzednio oferowanego diesla 2.5 l. Ma on teraz taką moc jak wycofany
silnik trzylitrowy - 163 KM.
Rewelacyjny moment obrotowy 400 Nm, dostępny już
od 1400 (!) obr./min. to wartość wręcz niesamowita, ale
osiągnięta głównie przez
zmodyfikowany układ doładowania. Znakiem nowych
czasów jest dwustopniowa
turbosprężarka.
Pracuje
świetnie, pozostaje mieć nadzieję, że będzie tak trwała

jak inne produkty Isuzu,
znanego na świecie głównie
z produkcji dobrych diesli.
Pod maską SsangYonga pra-

z osiągnięciem założonego
poziomu sprzedaży. Polacy są za to wciąż nieufni
wobec SsangYonga, który

cuje diesel 2.0 o mocy 155
KM i momencie 360 Nm w
przedziale obrotów 15002800. To mocniejsza wersja 141-konnej jednostki z
poprzedniej generacji auta.
Wówczas
Koreańczycy
bardzo chwalili się pochodzeniem silnika, wywodzi
się on bowiem z szlachetnej
rodziny Mercedesa. Podczas jazdy z niedociążonym
tyłem może wydawać się, że
silnik jest wręcz za mocny
jak na to auto. Pamiętajmy,
że pickupy posiadają standardowo napęd na tylną oś.
Do pracy jednostki trzeba
się przyzwyczaić, ale na
pewno nie można ocenić jej
negatywnie.

już kiedyś był obecny na
rodzimym rynku, by nagle
zniknąć. Obawy o sieć serwisową i gwarancję nie są
zasadne - nawet, gdy firma
wycofa się z rynku ma obowiązek wypełnić umowy
dotychczas zawarte. Części
na rynku wtórnym również
nie zabraknie, gdyż koreań-

Auta bez vat...
Trudno określić realne zużycie paliwa obu aut,
gdyż test odbywał się w czasie mroźnej zimy. W takich
warunkach pickupy paliły
solidarnie trochę mniej niż
8,5 l na 100 km (średnia:
trasa i miasto). Biorąc pod
uwagę moc silników i wagę
aut (ok. 2 tony) to wynik
bardzo dobry, zwłaszcza jeśli odliczymy od tego 23%...
Cena
pickupa

komfortowego

D-MAX to jedyny model w ofercie Isuzu, ale
marka ta cieszy się bardzo
dużym szacunkiem na całym świecie i raczej nie
powinna mieć problemów

REKLAMA

ska marka ma dość dobrą
pozycję na rynkach ościennych, np. niemieckim.
Zakup obu opisywanych pickupów wydaje się
więc bezpieczną inwestycją i opłacalną, ze względu
na ich konkurencyjną cenę.
Actyon Sports w testowanej wersji nie ma w zasadzie żadnej konkurencji na
polskim rynku (w swoim
małym segmencie SUT).
D-MAX, wyposażony jak
wersja testowa jest tańszy
o 20-30 tys. zł od porównywalnie skonfigurowanych
Volkswagena Amaroka czy
Toyoty Hilux. Przy tym w
wielu przypadkach przewyższa te auta parametrami. Jednym z głównych atutów testowanych pickupów
jest odświeżony i nowoczesny design - coś, czego nie
oferowały ich poprzednie
generacje. Auta wyglądają
dobrze, zapewniają komfort
jazdy, a na dodatek przy ich
zakupie można odliczyć
VAT...
W
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Kryminalne

Tomaszów Mazowiecki

Bełchatów

Włamywacz ukradł maszyny tynkarskie o łącznej wartości ponad 20.000 zł z zakładów znajdujących się
przy ul. Popiełuszki.

Pracownik jednej z firm z Rogowca, chcąc „dorobić” do pensji, kradł zdemontowane elementy stalowe. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Odzyskano
łupy z włamania

Okradał
pracodawcę

47-letni mężczyzna, zatrudniony w jednej z rogowskich firm transportowych
wpadł, gdy do swojego
opla ładował przygotowane
wcześniej do wywiezienia
stalowe elementy, pochodzące z demontażu urządzeń technologicznych. Na
gorącym uczynku złapali
go pracownicy ochrony
kompleksu energetycznego,
którzy zawiadomili Policję.
- Wartość wywożonego
bezprawnie mienia została

oszacowana na około 420
złotych. Zatrzymany przez
policjantów 47-latek przyznał się do kradzieży stali,
którą zamierzał sprzedać
jako złom, aby jak to określił, w ten sposób dorobić
do pensji - informuje podkom. Sławomir Szymański,
oficer prasowy KPP w Bełchatowie.
Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa, za które grozi do 5 lat
pozbawienia wolności. W

Tomaszów Mazowiecki
Włamanie w jednym z
zakładów tomaszowskich
miało miejsce 11 stycznia
2013 r. Zginęły wówczas
maszyny tynkarskie. To-

maszowscy
kryminalni
zabezpieczyli na miejscu
ślady włamania, mogące
doprowadzić do sprawcy.
Wszystkie tropy kierowały

śledczych do Krakowa. Tomaszowscy kryminalni 24
stycznia zatrzymali 27-letniego mieszkańca Tomaszowa Maz, który przebywał w

mieszkaniu w Krakowie u
swojej znajomej. Mundurowi odzyskali cały łup. Włamywacz był wcześniej już
notowany.
W

Radomsko

Zatrzymali pasera
4 lutego 2013 roku radomszczańscy policjanci uzyskali informację dotycząca kradzieży, do której doszło
w okresie przedświątecznym , w dniach 19-20 grudnia 2012r. w Radomsku.
Jak ustalono sprawca
wykorzystując fakt otwartego garażu dostał się do
jego wnętrza skąd skradł
narty oraz buty narciarskie

ogólnej wartości 1600 złotych. Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży,
którym okazał się 21-letni
mieszkaniec
Radomska.

Jak ustalono sprawca skradzione przedmioty sprzedał
swojemu 26-letniemu koledze za 40 złotych. Zarówno
złodziej jak i paser zostali

zatrzymani a skradziony
sprzęt wrócił do właściciela,
który będzie mógł go wykorzystać w trakcie zbliżających się ferii zimowych. W

Tomaszów Mazowiecki

Dzień Bezpiecznego Internetu
5 lutego 2013 roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który ma
na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa
online.
Tomaszowscy policjanci od kilku lat prowadzą
działania
profilaktyczne
związane z bezpieczeństwem dzieci w sieci, organizowane są dla przedstawicieli szkół konferencje,
w którym prelegentami są

przedstawiciele
fundacji
Kidprotect na czele z Kubą
Śpiewakiem ponadto funkcjonariusze prowadzą pogadanki zarówno z dziećmi
jak i rodzicami. Pogadanki
dotyczą problematyki cyberprzestępczości oraz wła-

ściwych zachowań w sieci.
W ostatnich dniach stycznia policjanci z komendy
w Tomaszowie odwiedzali
tomaszowskie szkoły, gdzie
oprócz szeroko pojętego
bezpieczeństwa omawiali
w/w problematykę online. W

Poszukiwani swiadkowie
Policjanci z komisariatu
w Czerniewicach, powiat
tomaszowski, wyjaśniają
okoliczności śmiertelnego
wypadku, do którego doszło 27 stycznia 2013 roku
o godzinie 19:15, na drodze
w Roszkowej Woli. Kierujący nieustalonym do chwili
obecnej pojazdem, potrącił
71-letniego pieszego, który

na skutek doznanych obrażeń, poniósł śmierć na
miejscu. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili
szczegółowe oględziny.
Apelujemy do osób posiadających wiedzę na temat
tego tragicznego zdarzenia
drogowego o kontakt z policjantami w Czerniewicach
tel 0 44 710 41 77 lub 997. W

Piotrków Trybunalski

Próbował
wyłudzić
kredyty bankowe

Policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca
Piotrkowa Trybunalskiego, który próbował wyłudzić kredyty bankowe na łączną kwotę 30.000 zł.
Mężczyzna, w celu uzyskania pożyczek posłużył się
sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu i osiągniętych dochodach. Stróże
prawa praz pracownicy placówki bankowej zweryfikowali przedstawione dokumenty, które jak się okazało
były podrobione. Za popełnione przestępstwo, czyli
próbę wyłudzenia kredytów

mężczyźnie grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności. 1
lutego wobec 35-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
Funkcjonariusze sprawdzają
czy zatrzymany ubiegał się o
pożyczki w innych bankach
oraz czy w ten proceder były
zaangażowane inne osoby.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
W
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Ryby 20.02 – 20.03
Wykorzystaj koniecznie pozytywny
wpływ Marsa do
zrealizowania swoich marzeń. Sytuacja finansowa ulegnie poprawie,
niespodziewany
dopływ
gotówki wprawi cię w dobry nastrój, który udzieli
się również i twoim najbliższym. Dbaj o to, co bardzo
cenne czyli zdrowie.

rodzinnego. Zima to sezon
przeziębień, więc koniecznie dbaj o zdrowie i dobrze
się odżywiaj.

zować przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Unikaj
nieporozumień z rodziną.

Lew 23.07 – 23.08
Pomimo nawału
pracy, dbaj o swoich
bliskich i przyjaciół.
Nie samą pracą człowiek
żyje. W najbliższym czasie
sprawy finansowe potoczą
się pomyślnie, więc warto
dobrze zainwestować pieniądze. A co do zdrowia,
oby tak dalej.

Byk 21.04 – 20.05
Nie podejmuj się
działań ponad swoje
możliwości. Mierz
siły na zamiary. Jeśli jesteś
singlem, to w najbliższym
czasie czeka cię spotkanie
z interesującą osobą, a ta
znajomość może przerodzić
się w coś poważniejszego.
Dbaj o figurę i zdrowie.

Panna 24.08 – 23.09
Nie podejmuj pochopnych decyzji, bo
co nagle, to po diable. Po prostu działaj
rozważnie, bo to nie odpowiedni czas na ryzykowne,
nowatorskie pomysły. Warto odnowić spotkania towarzyskie. Ogranicz słodycze.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Ogrom zaległych
spraw już za tobą,
wreszcie
możesz
pomyśleć o normalnym,
spokojnym życiu. Nie przyspieszaj jego biegu, bo nie
warto. To wszystko dzieje
się kosztem twojego zdrowia oraz gorszymi relacjami z najbliższą rodziną.

pomogła
Jazonowi

złota w
sejfie

od
miednicy
po
paznokcie

chrzan
japoński

stolica
Turcji

z nich
tulipany

jedna z
przypraw

córka
Ferdka
Kiepskiego

miasto jak
wzburzeni
e
ptak
wielkości
wróbla

symbol
twardości

lizawka
Agnieszka
dla
znajomych

w Sezamie

krzyk,
wrzawa

na
koniaku
Abu ... emirat w
ZEA

wąż z
czołg z TV
"Księgi
Dżungli"

strofuje
juhasów

mieszkani
ec
grupa
kolesiów Zakaukazi
a

moczary

na nich
tańce

odgłos
buziaka

zbiorniki
przy
uszach

flirtowała
z Zeusem
waluta
Litwy

kołysała
babcię

wigilijny
solenizant

żartobliwie
o potomku

dodatek
do
karabinu

SUDOKU

Strzelec 23.11 – 21.12
W sferze zawodowej czeka cię trochę
zawirowań. Warto
zapanować nad emocjami.
Taka strategia może ci przynieść dużo korzyści. Nuda
ci nie grozi. Sprawy finansowe na szczęście ułożą się
pomyślnie. Na horyzoncie
interesująca znajomość.

miasto z
ptaki
siedzibą zimujące
Coca-Coli w Polsce

czeka na
rozprawę
do łapania
drobiazgó
w

Skorpion 24.10 – 22.11
W twoich poczynaniach wspierać cię będą Mars i
Merkury. Wykorzystaj ich
pozytywny wpływ. Nieporozumienia z partnerem
są przejściowe i warto je
jak najszybciej wyjaśnić.
Pomyśl o krótkim urlopie,
najlepiej w góry.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Przed Koziorożcami
interesujący
Waga 24.09-23.10
okres. Należy to
Rozpiera
cię wykorzystać, oczywiście
energia, więc wy- podejmując konkretne dziakorzystaj ten stan łania. Powodzenie na polu
a z pewnością docenią cię finansowym. Poprawią się
przełożeni. Do odważnych również relacje z najbliżświat należy, więc do dziedoleĄ Ć szymi.
Ę Ł Ń ÓNie
Ś Żzaniedbuj
Ź
Zakończ
ła. W finansach także nie- gliwości reumatycznych.
złe perspektywy. Korzystny
czas na zawieranie nowych
Wróżka Amanda
W
znajomości.

Baran 21.03 – 20.04
Rak 22.06 – 22.07
Dla Baranów to
Dobry czas na
nie najlepszy okres
rozkręcenie interesu,
na ryzykowne
dzia0%
Wciśnij "zakończ",
by sprawdzić
rozwiązanie
więc warto
zaryzyłania zarówno w sferze zakować. Oczywiście pamięwodowej jak i kwestiach
taj o tym, żeby to nie było
finansowych. Warto na spokosztem życia osobistego i
kojnie wszystko przeanalipolski
noblista

Wieści 15

Rozrywka

HOROSKOP
Wodnik 21.01 – 19.02
Przed tobą bardzo dobry okres.
Spójrz na swoją
przyszłość z optymizmem
a wszystko potoczy się po
twojej myśli. Czas na pokazanie w pracy swoich
możliwości i umiejętności.
Rodzina będzie cię dzielnie wspierać we wszystkim.
Doceń to.

01-15.02.2013

grzanka

w Australii
w styczniu

zwany
gliceryną

zbierała w
biegu
złote
jabłka
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Humor
Wraca Jasio ze szkoły i mówi:
- Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy.
- To świetnie! A w jaki sposób?
- Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze napiszę
wypracowanie to dasz mi na bilet do kina.













Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
Sekretarka do szefa:
- Proszę pana przyszedł sms.
- Niech wejdzie.

akrecyjny
w
astronomii
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Wolborzanka
Finał
i zwycięstwo Wiktorii najszybszą Europejką
W Piotrkowie Trybunalskim w najmroźniejsze dni tej zimy, w hali balonowej
OSiR-u w dniach 26-27.01.2013 rozegrano Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
do lat 10,12 i 14.

W pierwszym tegorocznym starcie w crossie IAAF w Diekirch w Luksemburgu 4 pozycję wywalczyła wolborzanka Agnieszka Ciołek-Mierzejewska reprezentująca AZS AWF Wrocław.
Dystans 5350 m w
mroźnych warunkach atmosferycznych i całej trasie
pokrytej śniegiem Agnieszka pokonała w 20 min. 10
s. Tym samym okazała się
najszybszą ze startujących
w biegu Europejek, ulegając tylko dwóm reprezentantkom z Etiopii i Marokance.
“Wraz z trenerem idziemy chyba w dobrym kierunku, skoro po długiej
podróży samochodem i
ciężkim obozie w Szklarskiej Porębie mogłam nawiązać walkę z najlepszymi
zawodniczkami. Zmęczenie

Swe wysokie umiejętności potwierdziła w nim,
grając o kategorię wyżej do
lat 14, 12-letnia wychowanka trenera Wiesława Kozicy
– Wiktoria Molińska. Wiktoria w singlu dotarła do finału, a w deblu tryumfowała
w parze z Aleksandrą Nadajewską BKT Advantage
Bielsko-Biała.
Do singla zgłosiło się 8
zawodniczek. W I rundzie
Wiktoria pokonała w trudnym meczu notowaną o 32
pozycje wyżej w polskim
rankingu młodziczek Jadwigę Wygodę ŁKT Łódź
6/1,4/6,6/2. W niedzielnym
półfinale, nie będąc faworytką, wyeliminowała Darię
Walczak z łódzkiego Euro-

tenisa. Daria prowadząc w
pierwszym secie 5/4 doznała bolesnej kontuzji prawej
ręki i z tego też powodu nie
mogła kontynuować dalej
spotkania. W finale Wiktoria
uległa 1/6,4/6 doświadczonej
Kindze Psut KT Legia Warszawa. Korzystając z okazji,
Darii życzymy szybkiego
powrotu do zdrowia!
Do rozgrywek deblowych dziewcząt zgłosiły się
cztery pary, które rozegrały
w sobotni wieczór półfinały
i kończący się o godz. 22.00
finał. Para Wiktoria Molińska i Aleksandra Nadajewska, deblowe „profesorki”,
pokonały w pierwszym
meczu parę nr 2 Aleksandrę
Cynkier MKT Łódź i Darię

Walczak Eurotenis 6/4,6/2 i
w finale, choć nie były faworytkami, 6/7(2),6/4,10/3
Jadwige Wygodę ŁKT Łódź
i i Kinge Psut KT Legia
Warszawa.
Wśród skrzatek z TUKS
Kozica Piotrków Tryb. zadebiutowała Julia Sieroska.
Julka swój pierwszy start
nie zaliczy, jednak jako
udany. Ulegając 0/6,1/6 Julii Nawockiej z ŁKT Łódź,
przekonała się , że świeżo
nabyte umiejętności techniczno-taktyczne
muszą
być jeszcze kompatybilne
z psychiką, która w obliczu
meczu z obcym przeciwnikiem, nie tak szybko pozwala na zaprezentowanie
swojego potencjału.
W

Regionalny
Serwis Ogloszeniowy
Szukasz pracy? Mieszkania do wynajęcia? Przejrzyj nasze
ogłoszenia! Masz pracę do zaoferowania? Mieszkanie do
wynajęcia? Opublikuj bezpłatne ogłoszenie w internecie!

Za DARMO!!!
www.gazeta-wiesci.pl

odczułam szczególnie w
końcowej fazie trasy (…).
Najważniejsza jest jednak forma na marcowe
mistrzostwa świata” – powiedziała PAP Ciołek-Mierzejewska. (źródło sport.
wp.pl)
Agnieszka
aktualnie

przygotowuje się do Mistrzostw Polski w Biegach
Przełajowych (10 marca w
Bydgoszczy) na których będzie walczyła o zakwalifikowanie się na wspomniane
Mistrzostwa Świata. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
W

